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JARDno-2018-2100
Järvenpään kaupungin lepakkoselvitys 2018 tilaaminen
Hankkeen tavoitteena on tilata konsulttityönä Järvenpään kaupungin
lepakkoselvitys 2018. Selvitystä tullaan käyttämään Järvenpään yleiskaavan
2040 ja yksityiskohtaisempien kaavojen sekä suunnitelmien valmistelussa.
Ajankohtaisimpana näistä ovat Vanhankylän niemen alueen sekä EteläJärvenpään Ristinummen suunnittelu. Lepakkoselvitys edellyttää yhtenäisen
lepakkoselvitysaineiston, jossa huomioidaan myös ruokailualueet ja
siirtymäreitit koko kaupungin alueella.
Tehtävässä huomioon otettavia aiempia selvityksiä ovat mm:
- Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014
- Järvenpään Ainolan luontoselvitykset 2017
- Järvenpään Rantapuiston alueen luontoselvitykset vuonna 2017
- Lepola III Lepakkoselvitys
- Järvenpään kaupungin lepakkokartoitus 2001-2002
Tarjousta pyydettiin siten, että selvityksessä tulee selvittää Järvenpään
nykyinen lepakkolajisto sekä lepakoiden II-III –luokan tärkeät ruokailu –ja
siirtymäalueet. Lepakoiden I-luokan lisääntymis- ja levähdyspaikat selvitetään
siten, kuin se on mahdollista muun työn yhteydessä tarkkailemalla lepakoiden
käyttäytymistä. Luokitus Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012)
suositteleman kolmeportaisen luokittelun mukaisesti. Mikäli on viitteitä
lisääntymis- ja levähdyspaikoista, mutta tarkastuksia ei voida tehdä (esim.
yksityinen rakennus), tulee mahdolliset epäilykset ja lisätutkimustarpeet
kirjata raporttiin. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen tutkimisen apuna tulee
tehdä yleisökysely lepakoista, vähintäänkin kohdistettuna potentiaalisille
lepakkoalueille. Selvityksessä tulee myös rajata kartalle lepakoille
sopimattomat alueet, joilla ei ole estettä maankäytön suunnittelulle.
Kartoitus tulee suorittaa vähintään kolmen käyntikerran menetelmällä ja siihen
tulee sisällyttää sekä aktiivi- että passiiviseurantaa. Kartoitusraportissa tulee
esittää kartoitusajankohdat säätietoineen, kuljettu reitti ja detektorien sijainnit.
Raportissa tulee myös selkeästi esittää ne periaatteet, joilla kartoitusreitit
ja passiividetektorien sijainnit on valittu. Arvokkaiden lepakkoalueiden
rajauksissa tulee selkeästi yksilöidä rajauksen perusteet. Rajauksista tulee
ilmoittaa myös pinta-alat.
Hankinnan ei oletettu ylittävän kansallista kynnysarvoa, joten hankinnassa
ei sovellettu hankintalakia, vaan Järvenpään kaupungin pienhankintaohjetta.
Menettelynä oli suppea suljettu tarjouskysely kolmelle alan konsulttitoimistolle
Cloudia kilpailutusjärjestelmässä.
Tarjouksia saapui määräaikaan 5.6.2018 klo 12.00 mennessä kaksi: Faunatica
Oy ja Wermundsen Consulting Oy. Tarjousten avaus tapahtui 5.6.2018, minkä
jälkeen arviointiryhmä tutki ensin tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten
tarjouspyynnön mukaisuuden sekä antoi sen jälkeen tarjousten laatupisteet.
Laatupisteytyksen jälkeen avattiin tarjouksien hinnat 5.6.2018 ja toteutettiin
tarjousten yhdistetty laadun ja tarjoushinnan arviointi. Arviointimenettelyssä
noudatettiin tarkasti tarjouspyynnössä kerrottua menettelyä ja etukäteen
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ilmoitettuja laadun ja hinnan painotuksia. Tarjouksien arviointi liitteenä.
Arvioinnin tuloksena parhaat laatu-hintapisteet sai Faunatica Oy.
Faunatica Oy:n tarjouksen mukaan selvitys valmistuu viimeistään 30.11.2018
loppuun mennessä. Faunatica Oy:n tarjouksen kokonaishinta on 15 800 € (alv 0
%). Konsultin kanssa laaditaan erillinen hankintasopimus.
Liitteet:
1 Järvenpään kaupungin lepakkoselvitys 2018 tarjouksien pisteytys
Päätöksen peruste
Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 28.8.2017 § 2, jonka mukaan
avainalueen johtaja päättää alle 60 000 euron käyttötaloushankinnasta.
Päätös
Päätän, että Faunatica Oy:ltä tilataan tarjouspyynnön 22.5.2018 ja tarjouksen
5.6.2018 mukainen konsulttityö, joka koskee Järvenpään kaupungin
lepakkoselvitystä vuonna 2018. Päätän, että tehtävän kokonaispalkkio ei
saa ylittää 15 800 euroa (alv 0 %) ilman tilaajan lupaa. Kulut maksetaan
kaupunkikehityksen kaavoitus ja liikenteen menokohdalta 18613100. Tilausviite
1860245 Sampo Perttula.
Tehtävien hoitaminen edellyttää konsultilta matkustamista Järvenpään alueella,
mutta näistä matkoista tilaaja ei maksa matka-aika-, kilometri- tai muita
korvauksia, vaan niiden katsotaan sisältyvän tuntiveloitukseen. Normaalien
projektiasiakirjojen puhtaaksikirjoitus, piirtäminen, kopiointi ja jakelu ym.
käsittely sisältyy palkkioon.
Tiedoksi
Kaupunkikehitysjohtaja, yleiskaava-asiantuntija, Faunatica Oy, Wermundsen
Consulting Oy
Allekirjoitus

Kaavoitusjohtaja
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) tai
kaupungintalon kirjaamossa (Hallintokatu 2) 07.06.2018 alkaen

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 07.06.2018
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Oikaisuvaatimus
§6
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen
(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun
ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133
§:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä
tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt
ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen
tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen
tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen
oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä,
jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan
tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite:
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Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Järvenpään kaupunki
PL 41, 04401 Järvenpää
käyntiosoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää
telefax: (09) 2719 2577
sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
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